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10.2. www.luckia.pt é um Site seguro e responsável que disponibiliza mecanismos que permitem impor limites de depósitos e apostas, bem como
de auto-excluir-se do Site a fim de possibilitar o controlo da sua atividade de jogo.

10.3. Auto-exclusão

a. O jogador tem o direito a autoexcluir-se a qualquer momento diretamente no site, ficando impedido de jogar no mesmo durante o
período por si indicado. Para o efeito, a Luckia colocará à sua disposição os mecanismos de autoexclusão no site. O jogador
autoexcluído, imediatamente após a sua autoexclusão, não poderá realizar novas apostas ou depósitos. O período de autoexclusão
tem a duração mínima de três meses e perdura até à data indicada por si, ou, na falta dessa indicação, por tempo indeterminado. Sem
prejuízo do período de duração mínima de três meses, o jogador pode comunicar o termo da autoexclusão, ou tendo o mesmo sido
fixado, a sua antecipação, os quais se tornam eficazes decorrido o prazo de um mês sobre aquela comunicação.

b. Mais informamos de que terá, ainda, o direito de autoexcluir-se junto do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos. Ao comunicar a
sua vontade ao Regulador ficará impedido de jogar nos sites de todas as entidades exploradoras.

c. Durante a autoexclusão temporária, os jogadores poderão solicitar o levantamento dos fundos da sua Conta de Jogador. Se a
autoexclusão é por período indeterminado, o saldo disponível Conta de Jogador será imediatamente transferido para a conta de
levantamento de titularidade do jogador indicada no ato do registo.

10.4. Rescisão de contrato

a. Para qualquer pedido de cancelamento de conta pelo jogador, o mesmo deverá enviar um documento, expressando seu desejo de
rescindir o contrato. Neste documento, o jogador deverá indicar o seu nome de utilizador, nome completo e data de nascimento.

b. Adicionalmente, o jogador deverá enviar uma cópia da frente e do verso do seu documento identificativo, o mesmo utilizado para se
registar na Luckia.pt.

c. O pedido deverá ser feito para o nosso email em suporte@luckia.pt ou, alternativamente, para o nosso endereço em: Luckia Portugal,
S. A., Avenida António Augusto Aguiar, nº 19 - 4º, Sala B, 1050-012, Lisboa.

d. Após o a receção do documento e, a conta estar devidamente cancelada, o jogador será notificado por e-mail a confirmar o
cancelamento.

10.5. Revogação de rescisão de contrato

a. Para qualquer pedido de revogação da rescisão de contrato, deverá enviar um email, expressando o seu desejo em alterar o pedido
inicial de cancelamento de conta. No documento, o jugador deverá referir o seu nome de utilizador, nome completo e data de
nascimento.

b. Adicionalmente, deverá também enviar uma cópia da frente e verso do seu documento identificativo, o mesmo utilizado para realizar o
registo na Luckia.pt.

c. O pedido poderá ser realizado através do envio de um email para o nosso correio eletrónico em suporte@luckia.pt
(mailto:suporte@luckia.pt).

d. Após a receção do documento, o pedido será devidamente analisado e, caso não se identifique nenhuma imposição legal, o jogador
será informado passados 7 dias, tendo, a partir desse momento, a possibilidade de criar uma nova conta.

10.6 Limites máximos de depósito e de aposta

a. Cada jogador, na secção “A minha conta”, pode fixar limites de valores dos seus próprios depósitos e apostas, os quais, uma vez
fixados pelo jogador, serão aplicados, de imediato, pela entidade exploradora.

b. Os limites de depósito e de apostas fixados pelo jogador podem ser reduzidos, aumentados ou extintos por vontade expressa do
jogador, manifestada junto da entidade exploradora, produzindo os novos limites efeitos imediatos, no caso de diminuição, e 24 horas a
contar da manifestação de vontade do jogador, no caso de aumento ou extinção daqueles limites.

11. Métodos de deposito

a) Os métodos de depósito e as suas condições especiais estão disponíveis no Site

da Luckia na Secção Informativa sobre os Métodos de depósito.

b) A Luckia reserva-se o direito, em conformidade com as disposições dos Métodos de depósito, de usar processadores de pagamento
eletrónicos de terceiros e/ou instituições financeiras para processar os pagamentos feitos pelos Utilizadores em relação com o uso dos Serviços
de Jogos. Sempre que não houver conflito com as disposições do presente Contrato de Jogo, o Utilizador aceita cumprir os termos e condições
de tais terceiros processadores de pagamentos eletrónicos ou instituições financeiras.

c) É responsabilidade do utilizador relatar os seus lucros e prejuízos às autoridades fiscais e outras autoridades competentes em Portugal, se for
necessário.

12. Promoções, bónus ou ofertas especiais

a) A Luckia poderá disponibilizar aos Utilizadores, através do seu site, promoções, bónus ou ofertas especiais que estarão sujeitas a termos e
condições específicos e devem ser utilizados considerando os mesmos.

b) Os Termos e Condições Específicos ("Termos Específicos") de um qualquer bónus e/ou promoção terão prioridade, em caso de uma qualquer
inconsistência ou discrepância.
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c) Os bónus atribuídos nas promoções e os ganhos associados aos mesmos devem ser apostados dentro do prazo estipulado nas condições
específicas de cada promoção. Se, após o termo desse período, não forem cumpridas as condições gerais e específicas, a Luckia cancelará a
quantidade de bónus alocada e os ganhos gerados pelo mesmo.

d) A informação atualizada sobre o estado de utilização do bónus estará sempre disponível no Site, uma vez identificado como um utilizador da
Luckia.

e) A Luckia reserva-se o direito de rever, negar ou suspender a alocação de bónus para qualquer conta suspeita de não respeitar quer as
condições desta oferta, quer as condições gerais do contrato aceites pelo utilizador.

f) A Luckia disponibiliza bónus e promoções para que os jogadores façam uso dos mesmos de boa-fé.

g) A Luckia reserva-se o direito de não proceder ao reembolso dos depósitos efetuados, saldos ou bónus obtidos na Conta de Jogador, caso
exista suspeita de práticas abusivas.

h) A Luckia reserva-se o direito de modificar, alterar, suspender ou finalizar a promoção a qualquer altura, cessando a alocação de bónus para
novos utilizadores e/ou a sua utilização por parte dos que ainda não os tiverem utilizado na sua totalidade.

 i) Apenas apostas realizadas com saldo de bónus são consideradas para o cálculo das condições de conversão dos ganhos correspondente em
saldo real.

13. Apostas anuladas em apostas desportivas à cota

13.1. Segundo o Regulamento n.º 903-A/2015, que define as regras de execução das apostas desportivas à cota, o nº 21 prevê que as
situações em que podem ser anuladas as apostas realizadas numa competição e ou evento desportivo são:

a) quando, por qualquer motivo, a competição e ou o evento desportivo seja cancelado;

b) quando o evento desportivo for adiado por mais de 24 horas relativamente à hora marcada para o seu início ou pelo período indicado
nas regras específicas se este for superior.

14. Política de Privacidade

a) Os jogadores ficam sujeitos ao cumprimento dos princípios e regras decorrentes da legislação em matéria de proteção de dados pessoais,
bem como ao controlo e a fiscalização da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

b) Os dados de utilizador são considerados confidenciais e guardados em segurança de acordo com a Política de Privacidade da Luckia.pt que
faz parte integrante do Contrato. Poderá consultar a Política de Privacidade da Luckia.pt aqui.

c) As pessoas que, ao colaborar com a Luckia no exercício das suas funções tenham conhecimento dos dados pessoais disponibilizados pelo
utilizador ficam obrigadas a sigilo profissional, mesmo após o termo das suas funções, nos termos do artigo 17º da Lei 67/98, de 26 de outubro.

15. Propriedade Intelectual

15.1. Todos os direitos autorais, marcas comerciais, patentes e outros direitos de propriedade intelectual sobre qualquer material ou conteúdo
(incluindo sem se limitar a software, dados, aplicações, informação, texto, fotografias, música, som, vídeos, gráficos, logótipos, símbolos,
trabalho artístico, e outro material ou imagens em movimento) contidos neste Site (designado adiante como "Conteúdo") são propriedade da
Luckia ou foram licenciados para nossa utilização pelos seus legítimos proprietários como parte dos nossos serviços.

15.2. Não é permitido qualquer uso de tais materiais ou direitos sem o expresso consentimento prévio, por escrito, do proprietário. Todos estes
direitos são expressamente reservados.

15.3. Em particular, aceita, a respeito de qualquer conteúdo, na sua totalidade ou em parte, não realizar qualquer uma das atividades proibidas
listadas abaixo:

a) Usar o Site de qualquer forma ilegal ou para fins ilegais, ou de alguma forma contrária à dos termos e condições do Contrato;

b) Vender, atribuir, sublicenciar ou transmitir, qualquer formato, a terceiros, ou permitir o acesso a terceiros, a não ser nos limites
expressamente autorizados;

c) Alterar, editar, modificar, reestruturar ou adaptar de qualquer outra forma;

d) Copiar, redistribuir, descompilar ou tentar aceder ao código fonte para qualquer fim;

e) Concedemos-lhe um direito pessoal não exclusivo, não transferível e não transmissível de utilizar o Conteúdo através do seu PC,
telemóvel, tablet ou outro dispositivo de acesso, exclusivamente para fins privados e não comerciais, sob reserva de respeitar estritamente
o Contrato.

f) O uso do software ou do resto do Conteúdo não concede nenhuma propriedade intelectual sobre o mesmo.

g) Caso o site contenha links que redirecionam para outros sites e para recursos de terceiros, os mesmos serão subadministrados
exclusivamente com fins administrativos. A Luckia não tem qualquer controlo sobre os conteúdos presentes nos sites e recursos de
terceiros, e não assume nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano decorrentes do seu uso. A aprovação do conteúdo
presente nos links que redirecionam para sites de terceiros com produtos e serviços próprios, não é da responsabilidade da Luckia.

16. Responsabilidade


